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Reparatie instructies 
Lees vóór reparatie van de LNG Female QDV (art.nr. 11175, 13775, 13785) de instructies aandachtig door.  
Verwijder vóór het uitvoeren van reparatie werkzaamheden de QDV van de LNG dispenser. 

 
 

Gereedschap en onderdelen (worden apart verkocht) 

Socket tool 
art.nr. T-1948 

Reparatie set art.nr. 11175-2, 
bevat de volgende onderdelen 

Benodigd gereedschap: dopsleutel 1"  
 steeksleutel 1,5"  
 open momentsleutel 1,5" 
 inbussleutel 

 
 

 

Klep samenstel 

 

Seal 

 

Seal samenstel 

 

Vervanging van seal samenstel 

Stap 1A 

Plaats tool T-1947 
op de dopsleutel. 

 

 

Stap 1B   

Plaats de momentsleutel en tool T-
1948 in de female behuizing van de 
QDV. Controleer of de vlakken van de 
tool in lijn zijn met de sleuven in de 
sealhouder. Draai de moment-sleutel 
tegen de klok in om de houder los te 
schroeven. 

 

Stap 1C)   

Schroef de inbusborgbout 
los en verwijder de QDV 
sealhouder en seal 
samenstel. 

 
 

Stap 1D)   

Plaats de nieuwe 
seat samenstel 
met de open zijde 
naar beneden. 
 
 

 

Stap 1E 

Vervang de sealhouder en 
draai tegen de klok in met een 
moment van 16Nm. 
 
 
 

 

 

Vervanging klep samenstel en seal 

Stap 2A 

Verwijder de messing moer met de steek-
sleutel, draai tegen de klok in. 

 

Stap 2B 

Haal de QDV behuizing los van de 
body. 
 
 

Stap 2C 

Verwijder de oude seal van de QDV behuizing en de klep 
samenstel van de QDV body. 

 

 

Stap 2D 

Plaats een nieuwe klep samenstel in de QDV 
body en plaats een nieuwe seal in de QDV 
behuizing. 
 

 

 

Stap 2E 

Lijn de QDV behuizing uit met QDV 
body. Controleer of de "Posilok" 
anti-rotatie pasnokken op de QDV 
behuizing is uitgelijnd met de 
verzonken groeven van de QDV 
body. 

 

Stap 2F 

Plaats de moer terug op de QDV behuizing en body, draai 
tegen de klok in met de momentsleutel, draai tot 48Nm. 

 

 

 

LNG Female Quick-Disconnect Vents  

met reparatieset 11175-2  
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